
၂၀၁ ၃ ခ ုနှစ်၊  တ  ုင််းဒေသက   ်း သ ုို့မဟုတ် ပြ ည်န ယ် လွှတ်ဒတာ် ဆ ုင် ရာ ဥြဒ ေ 

(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတောဥ်ြထေအမှတ် ၂၂။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆ ုလပြည့််ထက ော ်၁၅ ရက် 

(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်) 

န ေါန််း 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်ြည် ပြည်ထ ောငစ်ုြမမတပမန်မောန ုငင်ထံတော ် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ 

ြုေ်မ ၉၈ အရ ဤဥြထေက ု ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်ြည်။ 

အခန််း(၁) 

အမ ည်၊ အာ ဏာတ ည်ပခ င််းနှင့်် အဓ ြပာ ယ် ဒ ာ်ပ ြချ  ် 

၁။ (က) ဤဥြထေက ု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတောဆ် ုင်ရော 

ဥြထေ ဟု ထခေါ်တ င်ထစရမည်။ 

(ခ) ဤဥြထေြည် ပြဋ္ဌောန််းြည့််ထနို့မှစ၍ န ုငင်ထံတော်တစ်ဝန််းလံု်း၌ အောဏောတည်ရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတ င်ြါရှ ထြော ထအောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းြည် ထဖောပ်ြြါအတ ုင််း အဓ ြပောယ်ြက်ထရောက် 

ထစရမည် - 

(က)    ွဲ့စည််းြံု အဒပခ ခံဥ ြ ဒေ ဆ ုြည်မှော ပြည်ထ ောင်စုြမမတ ပမန်မောန ုငင်ထံတောဖ်  ွဲ့စည််းြံု 

အထပခခံဥြထေက ု ဆ ုြည်။ 

(ခ) လွှတ်ဒတာ် ဆ ုြည်မှော ဤဥြထေြါ က စစအလ ိုု့ငေှာ ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံ ဥြထေအရ 

ဖ  ွဲ့စည််းထြော တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတောက် ု ဆ ုြည်။ 

(ဂ) သဘာ ြတ  ဆ ုြည်မှော လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းတစ်ရြ်၏ ြ မအစည််းအထဝ်း စတင် 

က င််းြြည့််အခါ လွှတ်ထတောဥ်ကကဋ္ဌနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောကပ်ြ ်းြည် 

အ   လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်း ကက ်းသကြ်က ြ်က ရန် တင်ထပမ ောက်ပခင််းခံရထြော 

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်က ု ဆ ုြည်။ 

(ဃ) ဥ ကဋ္ဌ ဆ ုြည်မှော လွှတ်ထတောြ်က်တမ််းတစ်ရြ်အတ က် လွှတ်ထတော်ဥကကဋ္ဌအပဖစ် 

ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောကပ်ခင််းခံရထြော လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်က ု ဆ ုြည်။ 

(င) ေုတ ယဥ ကဋ္ဌ ဆ ုြည်မှော လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းတစ်ရြ်အတ က် လွှတ်ထတောေ်ုတ ယ 

ဥကကဋ္ဌအပဖစ် ထရ ်းထကောက်တငထ်ပမ ောက်ပခင််းခံရထြော လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်က ု 

ဆ ုြည်။ 
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(စ) လွှတ်ဒတာ်   ုယ်စ ာ်းလှ ယ် ဆ ုြည်မှော ဤဥြထေြါ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော ် ထရ ်းထကောက်ြ  ဥြထေအရ ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောကပ်ခင််းခံရထြော 

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်နှင့်် တြ်မထတောက်ောက ယ်ထရ်းဦ်းစ ်းခ ျုြက် တ ုင််းထေြကက ်း 

ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ် ဥြထေနှင့််အည  အမည်စောရင််း 

တငြ် င််းြည့်် တြ်မထတောြ်ော်းလွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်တ ုို့က ု ဆ ုြည်။ 

(ဆ) လွှတ်ဒတာ် အ   ွဲ့ အစည််း မျာ်း ဆ ုြည်မှော ဤဥြထေြုေမ် ၂၃ အရ လွှတ်ထတော်က 

ဖ  ွဲ့စည််းထြော ထကော်မတ မ ော်းနှင့်် အဖ  ွဲ့မ ော်းက ု ဆ ုြည်။ 

(ဇ) တ  ုင််းဒေ သက  ်း သ ုို့မ ဟု တ ် ပြည်နယအ် ဆင့်် အ   ွဲ့ အစည််း ဆ ုြည်မှော ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံ 

ဥြထေအရ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ု်းရအဖ  ွဲ့၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်တရော်းလွှတ်ထတောန်ှင့်် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က 

ဖ  ွဲ့စည််းြည့်် ထကော်မတ နှင့််အဖ  ွဲ့တ ုို့က ုလည််းထကောင််း ဆ ုြည်။ 

(ဈ) ဒရ ်းဒ  ာ ် ြ  ဥြဒ ေ ဆ ုြည်မှော တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော် 

ထရ ်းထကောက်ြ  ဥြထေက ု ဆ ုြည်။ 

(ည) လွှတ်ဒတာ် ရုံ်း ဆ ုြည်မှော တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်၏ 

ရံ်ုးလုြ်ငန််းနှင့်် အြု်ခ ျုြ်မှုက စစအဝဝတ ုို့က ု ထဆောင်ရ က်ရန် ဖ  ွဲ့စည််း ော်းထြောရံ်ုးက ု 

ဆ ုြည်။ 

(ဋ) လွှတ်ဒတာ်   ုယ်စ ာ်းလှ ယ်ရုံ်း ဆ ုြည်မှော လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ လုြ်ငန််း 

တောဝန်မ ော်းက ု  မ််းထဆောင်န ုငရ်န် ြက်ဆ ုငရ်ောမ ဆနဒနယမ် ော်းတ င် ဖ င့််လှစ် ော်းထြော 

ရံ်ုးက ု ဆ ုြည်။ 

အခန််း (၂) 

လွှတ်ဒတာ် 

ဖ  ွဲ့စည ်းခြ င ်း 

၃။ လွှတ်ထတောက် ု လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းပဖင့်် ထအောက်ြါအတ ုင််း ဖ  ွဲ့စည််းရမည် - 

(က) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်မ ော်းတ င် ပမ ျုွဲ့နယ်တစ်ပမ ျုွဲ့နယ်လျှင် (၂)ဦ်းက စ  

ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ြည့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၊  

(ခ) တ ုင််းထေြကက ်းတ င ်   ုတ ုင််းထေြကက ်းရရှ ပြ ်းထြော ြ ုို့မဟုတ်   ုတ ုင််းထေြကက ်း 

အတ င််း က ုယ်ြ ငု်အြု်ခ ျုြခ် င့််ရစ ရင်စုရရှ ပြ ်းထြော တ ုင််းရင််းြော်းလူမ  ျု်းမ ော်းမှအြ 

က န်တ ုင််းရင််းြော်းလူမ  ျု်းမ ော်းအနက် ထလ ော်ကန်ြင့််ပမတ်ထြော လူဦ်းထရပဖစ်ြည့်် 
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န ုငင်ထံတောရ်ှ  လူဉ ်းထရစုစုထြါင််း၏ ြုညေြမတစ်ရောခ ုင်နှုန််းနှင့််အ က်ရှ ထသကောင််း 

ြက်ဆ ုင်ရောက ြတ်မှတ်ထြော တ ုင််းရင််းြော်းလူမ  ျု်းအြ ်းြ ်းက လူမ  ျု်းတစ်မ  ျု်းလျှင် 

တစ်ဦ်းက စ  ထရ ်းထကောက်တငထ်ပမ ောက်ြည့်် တ ုင််းထေြကက ်းလွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၊ 

(ဂ) ပြည်နယ်မ ော်းတ င်   ပုြည်နယ်ရရှ ပြ ်းထြော ြ ုို့မဟုတ်   ပုြည်နယ်အတ င််း က ုယ်ြ ုင် 

အြု်ခ ျုြ်ခ င့််ရစ ရင်စုရရှ ပြ ်းထြော တ ုင််းရင််းြော်းလူမ  ျု်းမ ော်းမှအြ က န်တ ုင််းရင််းြော်း 

လူမ  ျု်းမ ော်းအနက် ထလ ော်ကန်ြင့််ပမတ်ထြော လူဦ်းရေဖြစ်ြည့်် န ုငင်ထံတော်ရှ  လူဦ်းထရ 

စုစုထြါင််း၏ ြုညေြမတစ်ရောခ ုင်နှုန််းနှင့်် အ က်ရှ ထသကောင််း ြက်ဆ ုင်ရောက 

ြတ်မှတ်ထြော တ ုင််းရင််းြော်းလူမ  ျု်းအြ ်းြ ်းက လူမ  ျု်းတစ်မ  ျု်းလျှင် တစ်ဦ်းက စ  

ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ြည့်် ပြညန်ယ်လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၊ 

(ဃ) ြုေမ်ခ   (က)နှင့်် ြုေမ်ခ   (ခ) ြ ုို့မဟုတ် ြုေ်မခ   (က)နှင့်် ြုေမ်ခ   (ဂ) တ ုို့ အရ 

ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ြည့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ် စုစုထြါင််း၏ ြုံ်းြံုတစ်ြံနုှင့်် 

ည မျှထြော တြ်မထတော်ကောက ယ်ထရ်းဦ်းစ ်းခ ျုြ်က ဥြထေနှင့််အည  အမည်စောရင််း 

တငြ် င််းြည့်် တြ်မထတောြ်ော်းလွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း။ 

သက တ မ ်း 

၄။ လွှတ်ထတော်၏ြက်တမ််းြည် ပြည်ြူူ့လွှတ်ထတော၏် ြက်တမ််းနှင့််အည  ပဖစ်ြည်။ 

ပြည်ြူူ့လွှတ်ထတော၏် ြက်တမ််းကုန်ဆံု်းထြောထနို့တ င် လွှတ်ထတော်၏ ြက်တမ််းြည်လည််း 

ကုန်ဆံု်းြည်။ 

အခန််း (၃) 

သဘာ ြတ  

၅။ လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းတစ်ရြ်၏ ြ မြံုမှန်အစည််းအထဝ်း စတငက် င််းြြည့််အခါ လွှတ်ထတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းအော်း ဤဥြထေအရ  ုတ်ပြန်ထြော 

နည််းဥြထေမ ော်းတ င ်ြတ်မှတ် ော်းြည့််အတ ုင််း ြဘောြတ အပဖစ် တင်ထပမ ောက်ရမည်။ 

၆။ ြဘောြတ ြည် လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ်လည််းထကောင််း၊ ြဘောြတ အပဖစ် 

လည််းထကောင််း လွှတ်ထတောထ်ရှွဲ့ထမှောက်တ င် ြတ်မှတ် ော်းြည့််အတ ုင််း ကတ ြစစောပြျုပြ ်း လက်မှတ် 

ထရ်း  ု်းရမည်။ 

၇။ ြဘောြတ ြည် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း  မှ ဥကကဋ္ဌနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌ ထရ ်းထကောက် 

တငထ်ပမ ောက်ပြ ်းြည်အ   လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းက ု ကက ်းသကြ်က ြ်က ရမည်။ 

 



4 

 

အခန််း (၄) 

လွှတ်ဒတာ်   ုယ်စ ာ်းလှ ယ်မျာ်း 

ကတ ိသစစာခ  ြုခြင ်းနှင ့် လ က မှတ ရ ်း ထိ ်းခြ င ်း 

၈။ (က) လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းတ ုင််း၏  ြ မြံုမှန်အစည််းအထဝ်းတ င် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ် 

မ ော်းြည် ြဘောြတ ထရှွဲ့ထမှောက်၌ ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ ဇယော်း ၄ တ င် ထဖောပ်ြ 

 ော်းြည့််အတ ုင််း ကတ ြစစောပြျုပြ ်း လက်မှတ်ထရ်း  ု်းရမည်။ 

 (ခ) ကတ ြစစောမပြျုရထြ်းထြော လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် စတင်တက်ထရောက် 

ထြော လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းတ င် ဥကကဋ္ဌ ထရှွဲ့ထမှောက်၌ ကတ ြစစောပြျုပြ ်း လက်မှတ် 

ထရ်း  ု်းရမည်။ 

တ ာဝန မ ာ်း 

၉။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ တောဝန်မ ော်းမှော ထအောက်ြါအတ ုင််းပဖစ်ြည် - 

(က) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေနှင့်် တည်ဆ ဥြထေမ ော်းက ု ကောက ယ်ထစောင့််ထရှောက်ပခင််း၊  

(ခ) န ုငင်ထံတောန်ှင့််စြ်လ ဉ််းထြော လျှ  ျုွဲ့ဝှက်ခ က်မ ော်းက ု   န််းြ မ််း ထစောင့််ထရှောက်ပခင််း၊ 

(ဂ) လွှတ်ထတော်ြ ုို့တင်ြ င််းထြော ဥြထေသကမ််းမ ော်း၊ အဆ မု ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ထဆ ်းထန ်း 

ရောတ င် န ုင်ငံထတောန်ှင့်် န ုငင်ံြော်းမ ော်း၏ အက  ျု်းစ ်းြ ော်းက ုြော အဓ က ော်းပခင််း၊ 

(ဃ) န ုငင်ံြော်းမ ော်း၏ မူလအခ င့််အထရ်းမ ော်း ရရှ ခံစော်းန ုင်ထရ်းက ု ထရှ်းရှုထဆောငရ် က်ပခင််း၊ 

(င) မ ဆနဒနယ်ထပမနှင့်် န ုင်ငံထတောဖ် ံွဲ့ပဖ ျု်းတ ု်းတက်ထရ်းအတ က် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေနှင့်် 

မဆန်ို့က ငထ်စဘ  ြက်ဆ ုင်ရောအောဏောြ ုင်အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့််ပဖစ်ထစ၊ အောဏောြ ုင် 

ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းနှင့််ပဖစ်ထစ  ထြါင််းစြ်ည  န ှုင််း ထဆောငရ် က်ထြ်းပခင််း၊ 

(စ) မ ဆနဒရှင်မ ော်းအော်း လွှတ်ထတောအ်ထတ ွဲ့အကကံျု ပြန်လည်ရှင််းလင််း တငပ်ြပခင််း၊ 

(ဆ) မ ဆနဒရှင်မ ော်း၏ တငပ်ြခ က်မ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ လွှတ်ထတောြ် ုို့တငပ်ြပခင််း၊ 

(ဇ) လွှတ်ထတောက်ထြ်းအြ်ြည့်် အပခော်းတောဝန်မ ော်းက ု  မ််းထဆောငပ်ခင််း။ 

လ    ိ င ြ င ့်မ ာ်း 

၁၀။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ လုြ်ြ ုငခ် င့််မ ော်းမှော ထအောက်ြါအတ ုင််းပဖစ်ြည် - 

(က) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေနှင့််အည  ဥြထေသကမ််းမ ော်း တငြ် င််းပခင််း၊ 

(ခ) ဥကကဋ္ဌ၏ ခ င့််ပြျုခ က်ပဖင့်် အဆ ုမ ော်းတင်ြ င််းပခင််းနှင့်် ထမ်းခ န််းမ ော်း ထမ်းပမန််းပခင််း၊ 
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(ဂ) လွှတ်ထတော်တ င် တင်ပြထဆ ်းထန ်းြည့်် က စစရြ်မ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ပဖစ်ထစ၊ 

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့်် ယင််းတ ုို့က ု က ုယ်စော်း 

ပြျုထြော အဖ  ွဲ့အစည််းဝငမ် ော်း ြ ုို့မဟုတ် ြုဂ္ ျုလ်မ ော်း၏ ထဆောင်ရ က်ခ က်မ ော်းနှင့်် 

စြ်လ ဉ််း၍ပဖစ်ထစ ထမ်းပမန််းပခင််း၊ ထဆ ်းထန ်းပခင််းနှင့်် အခ က်အလက်ရယူပခင််း၊ 

(ဃ) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေနှင့်် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ု မဆန်ို့က င်လျှင် 

လွှတ်ထတောန်ှင့်် လွှတ်ထတောအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းတ င် လ တ်လြစ် ော ထပြောဆ ထုဆ ်းထန ်းခ င့််နှင့်် 

ဆနဒမ ထြ်းခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(င) လွှတ်ထတောက် တငထ်ပမ ောက်ြည့်် ြဘောြတ အပဖစ်လည််းထကောင််း၊ လွှတ်ထတော်က 

ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ြည့်် ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌအပဖစ်လည််းထကောင််း 

ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ခံခ င့်် ြ ုို့မဟုတ် ယင််းြ ုို့ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ခံရြူ 

အပဖစ်မ ှ နုတ်  က်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(စ) လွှတ်ထတောအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းတ င် အဖ  ွဲ့ဝင်အပဖစ် ြါဝင်ထဆောငရ် က်ခ င့်် ြ ုို့မဟုတ် 

ယင််းအဖ  ွဲ့ဝင်အပဖစ်မှ နုတ်  က်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(ဆ) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ်မှ နုတ်  က်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(ဇ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းက င််းြြည့််ထနရောြ ုို့ တက်ထရောက်ထလ့်လောရန် ထလ့်လောြူ 

အပဖစ် ပြည်ြူမ ော်းက ု လွှတ်ထတောဥ်ကကဋ္ဌ၏ ြထဘောတူည ခ က်ပဖင့်် ဖ တ်သကော်းပခင််း။ 

က င ့်ဝတ န ှင ့် စည ်း ကမ ်းမ  ာ်း 

၁၁။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် ထအောက်ြါက င့််ဝတ်နှင့်် စည််းကမ််းမ ော်းက ု လ ကု်နာရမည်- 

(က) ပြည်ထ ောင်စုမပြ ျုက  ထရ်း၊ တ ုင််းရင််းြော်းစည််းလံ်ုးည ည တ်မှုမပြ ျုက  ထရ်း၊ အခ ျုြ်အပခော 

အောဏောတည်တံ့်ခ ုင်ပမ ထရ်းတ ုို့က ု လ ကု်နာထစောင့််  န််းပခင််း၊ 

(ခ) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ၊ ဤဥြထေနှင့်် တည်ဆ ဥြထေမ ော်းြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ု 

လ ကု်နာထစောင့််  န််းပခင််း၊ 

(ဂ) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ် ထြ်းအြ် ော်းြည့်် တောဝန်နှင့်် လုြ်ြ ုင်ခ င့််မ ော်းက ု 

အလ  ြုံ်းစော်းပြျု၍ က ုယ်က  ျု်းရှောမှု၊ လောဘ်ထြ်း လောဘ်ယူမှုနှင့်် ပခ မ််းထပခောကမ်ှုတ ုို့က ု 

ထရှောငသ်ကဉ်ပခင််း၊ 

(ဃ) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ ဂုဏ်ြ ကခောနှင့််ထလ ော်ည စ ော ပြျုမူထပြောဆ ုဆက်ဆံ 

ထန  ငုပ်ခင််း၊ 

(င) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ တောဝန်မ ော်းက ု ထက ြ န်စ ော  မ််းထဆောငပ်ခင််း။ 
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  ိ င ြ င ့်နှင ့် အြ င ့်အ ရ ်း မ ာ်း 

၁၂။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ ရြ ုင်ခ င့််နှင့်် အခ င့််အထရ်းမ ော်းမှော ထအောက်ြါအတ ုင််းပဖစ်ြည်- 

(က) လွှတ်ထတောန်ှင့်် လွှတ်ထတောအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းတ င် တငပ်ြထဆ ်းထန ်းထဆောငရ် က်ခ က် 

မ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ ဤဥြထေမှအြ အပခော်းဥြထေအရ အထရ်းယူခံရပခင််းမှ ကင််းလ တ် 

ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(ခ) ြတ်မှတ် ော်းထြော ခ  ်းပမ င့််ထင ၊ ခရ ်းစရ တ်၊ ထနို့တ က်စရ တ်နှင့်် အပခော်းစရ တ်မ ော်းက ု 

ခံစော်းခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(ဂ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းတက်ထရောက်ထနစဉ်အတ င််း ဥကကဋ္ဌ၏ ကက ျုတင်ခ င့််ပြျုခ က် 

မရရှ ြါက - 

  (၁) ဖမ််းဆ ်းခံရပခင််းမှ ကင််းလ တ်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(၂) တရော်းရံု်းတစ်ခုခုက ြက်ထြအပဖစ် ဆင့််ထခေါ်ခံရပခင််းမှ ကင််းလ တ်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(ဃ) လွှတ်ထတော်အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်၏ အစည််းအထဝ်းတက်ထရောက်ထနစဉ်အတ င််း 

ြက်ဆ ုငရ်ောအဖ  ွဲ့အစည််း၏ အကက ်းအမှ ်းမှတစ်ဆင့်် ဥကကဋ္ဌ၏ ကက ျုတငခ် င့််ပြျုခ က် 

မရှ ဘ  ဖမ််းဆ ်းခံရပခင််းမှ ကင််းလ တ်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(င) ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့်် ဖမ််းဆ ်းပခင််းခံရြါက ပြစ်ေဏ်စ ရင်ပခင််းမခံရမ  ဥကကဋ္ဌ၏ 

ခ င့််ပြျုခ က်ပဖင့်် လွှတ်ထတောန်ှင့်် လွှတ်ထတော်အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ အစည််းအထဝ်းမ ော်းြ ုို့ 

တက်ထရောက်ခ င့််ရှ ပခင််း၊ 

(စ) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းြည် မ မ မ ဆနဒနယ်ထပမရှ  မ ဆနဒရှင်မ ော်းနှင့်် ထတ ွဲ့ဆံု 

ရောတ င် ထနရော  ငုခ်င််းနှင့်် လ အုြ်ခ ကမ် ော်းက ု မ မ အစ အစဉ်ပဖင့်် ထဆောင်ရ က်ရော၌ 

လ အုြ်ြါက ြက်ဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုင် အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့််ပဖစ်ထစ၊ အောဏောြ ုင်ြုဂ္ ျုလ် 

မ ော်းနှင့််ပဖစ်ထစ ည  န ှုင််းထဆောင်ရ က်န ုငပ်ခင််း၊ လံခုခံျုထရ်းဆ ုင်ရောက စစရြ်မ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ 

ြက်ဆ ုငရ်ော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း ံပဖစ်ထစ၊ အောဏောြ ုင်ြုဂ္ ျုလ်မ ော်း ံပဖစ်ထစ 

ထတောင််းခံရယခူ င့််ရှ ပခင််း။ 

ဖ  ွဲ့ဖဖိြု်းရ ်း န    ရင သ  ်းစ  ခြ င ်း 

၁၃။ ြက်ဆ ုငရ်ောလွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်ြည် နှစ်စဉ် ပြည်ထ ောငစ်ု၏ အရအြုံ်းခန်ို့မှန််းထပခ 

ထင စောရင််းတ င် လွှတ်ထတောမ် ဆနဒနယ်ထပမအလ ုက် ခ  ထဝြတ်မှတ်ြည့်် ဖ ံွဲ့ပဖ ျု်းထရ်းရန်ြံထုင က  ုနယ်ထပမ 

ထေြခံပြည်ြူမ ော်းနှင့််ည  န ှုင််းပြ ်း ြတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အည  ြုံ်းစ  ခ င့််ရှ ြည်။ 
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အခန််း(၅) 

လွှတ်ဒတာ်ဥ  ကဋ္ဌန ှင့်် ေု တ  ယဥ ကဋ္ဌ 

ရ  ်းရ ကာက တ င ရခမ ာက ခ ြင ်း 

၁၄။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် ဥကကဋ္ဌတစ်ဦ်းနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌတစ်ဦ်းက ု လွှတ်ထတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း  မှ ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ရမည်။ 

၁၅။ ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌ ထနရောလစ်လြ်လျှင် အန ်းကြ်ဆံု်းက င််းြထြော လွှတ်ထတော် 

အစည််းအထဝ်းတ င် အစော်း  ု်း ထရ ်းထကောက်တင်ထပမ ောက်ရမည်။ 

တ ာဝန ထမ ်း ရ ာင ခြ င ်း 

၁၆။ ဥကကဋ္ဌနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌတ ုို့ြည် ထနာကတ်စ်ကက မ် လွှတ်ထတော်ြက်တမ််း ြ မြံုမှန် 

အစည််းအထဝ်း စတငမ်က င််းြမ အခ  န်အ   ဥကကဋ္ဌနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌ တောဝန်က ု  မ််းထဆောင်ရမည်။ 

၁၇။ ဥကကဋ္ဌြည် ယင််း၏တောဝန်က ု  မ််းထဆောင်န ုင်စ မ််း မရှ လျှင်ထြော်လည််းထကောင််း၊ ဥကကဋ္ဌအော်း 

ဥြထေနှင့််အည  တောဝန်မှရုြ်ြ မ််းရန်က စစ ပဖစ်ထြေါ်လောလျှငထ်ြော်လည််းထကောင််း ေုတ ယဥကကဋ္ဌက 

ဥကကဋ္ဌတောဝန်က  ုယောယ  မ််းထဆောငရ်မည်။ 

၁၈။ ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌြည် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် 

အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်တ င် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခံရြါက ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌအပဖစ်မှ 

နုတ်  က်ပြ ်းပဖစ်ြည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

တ ာဝန မ ှ   စ ခြ င ်း 

၁၉။ ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌြည် နုတ်  က်လျှင်ပဖစ်ထစ၊ လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ် 

အပဖစ်မှ ရြ်စ ပခင််းခရံလျှင်ပဖစ်ထစ၊ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ် ဆက်လက်ရြ်တည်ြ ုငခ် င့်် 

မရှ လျှင်ပဖစ်ထစ၊ ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌတောဝန်မ ှ လွှတ်ထတော၏် ရုြ်ြ မ််းပခင််းက ု 

ခံရလျှင်ပဖစ်ထစ၊ က ယ်လ န်လျှငပ်ဖစ်ထစ ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌအပဖစ်မှ ရြ်စ ပြ ်းပဖစ်ထစရမည်။ 

၂၀။ ဥကကဋ္ဌက ုပဖစ်ထစ၊ ေုတ ယဥကကဋ္ဌက ုပဖစ်ထစ၊ ဥကကဋ္ဌနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌ နှစ်ဦ်းလံ်ုးက ုပဖစ်ထစ 

လွှတ်ထတောက် ထအောက်ြါအထသကောင််းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့်် ြတ်မှတ်ြည့််နည််းလမ််းနှင့််အည  တောဝန်မှ 

ရုြ်ြ မ််းန ုင်ြည် - 

 (က) န ုငင်ထံတော်၏ ထက ်းဇူ်းြစစောထတောက် ု ထဖောကဖ် က်ပခင််း၊ 

(ခ) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ု ထဖောက်ဖ က်က  ်းလ န်ပခင််း၊ 

 (ဂ) အက င့််ြ ကခောြ က်ပြော်းပခင််း၊ 

(ဃ) ဥြထေအရ ထြ်းအြ်ထြောတောဝန်မ ော်းက ု ထက ြ န်စ ော မထဆောင်ရ က်ပခင််း။ 
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၂၁။ ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌြည် ြုေမ် ၂၀ ြါ အထသကောင််းတစ်ရြ်ရြ်ထသကောင့်် ဥကကဋ္ဌ 

ြ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဥကကဋ္ဌတောဝန်မှ ရုြ်ြ မ််းခံရလျှင် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ်မှ ရြ်စ ပြ ်း 

ပဖစ်ထစရမည်။ 

အခန််း(၆) 

လွှတ်ဒတာ်   ုယ်စ ာ်းလှ ယ်အပ စ် မှရ ြ်စ ပခ င််း 

၂၂။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းြည် ထအောက်ြါအထသကောင််းတစ်ရြ်ရြ်ပဖစ်ထြေါ်လျှင် 

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ်မှ ရြ်စ ပြ ်းပဖစ်ြည်ဟု မှတ်ယရူမည် - 

(က) ဥြထေနှင့််အည  နုတ်  က်ပခင််း၊ 

(ခ) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော် ထရ ်းထကောက်ြ  ဥြထေအရ လွှတ်ထတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ် ဆက်လက်ရြ်တည်ြ ုငခ် င့််က ု ဆံု်းရံှု်းပခင််း၊ 

(ဂ) တြ်မထတော်ြော်းလွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ်မှ ပြန်လည်ရုြ်ြ မ််းခံရပခင််း၊ 

(ဃ) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြုေ်မ ၃၉၆၊ ြုေမ်ခ   (က) တ င် ပြဋ္ဌောန််း ော်းထြော အထသကောင််း 

တစ်ရြ်ရြ်ထသကောင့်် ဥြထေနှင့််အည  တောဝန်မှ ပြန်လည်ရုြ်ြ မ််းခံရပခင််း၊ 

(င) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဆ ုင်ရော ဥြထေ၊ နည််းဥြထေမ ော်းအရ 

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အပဖစ်မှ ရြ်စ ခံရပခင််း၊ 

(စ) က ယ်လ န်ပခင််း။ 

အခန််း(၇) 

လွှတ်ဒတာ် အ   ွဲ့ အစည််း မျာ်း 

ဖ  ွဲ့စည ်းခြ င ်း 

၂၃။ လွှတ်ထတော်ြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေအရ အြ်နှင််း ော်းြည့်် ဥြထေပြျုထရ်း၊ တ ုင််းရင််းြော်း 

လူမ  ျု်းမ ော်းအထရ်းတ ုို့အပြင ် လ အုြ်ြါက အပခော်းထရ်းရောက စစမ ော်းက ု ထလ့်လောတင်ပြန ုင်ထစထရ်းအတ က် 

လွှတ်ထတောထ်ကောမ်တ မ ော်းက ု ြက်ဆ ုငရ်ော လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းပဖင့်် ကောလြတ်မှတ်၍ 

ဖ  ွဲ့စည််းန ုင်ြည်။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း တစ်ရြ်နှင့််တစ်ရြ်အသကော်း ထဆောငရ် က်ရန် လ အုြ် 

လောြည့််အခါ ဥကကဋ္ဌြည် ထကော်မတ တ င ် ြါဝငရ်မည့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းက ု ထရ ်းခ ယ် 

တောဝန်ထြ်းအြ်ပြ ်း အန ်းကြ်ဆံု်းက င််းြြည့်် လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း၌ တငပ်ြအတညပ်ြျုခ က် 

ရယူရမည်။ 

၂၄။ လွှတ်ထတော်ြည် လွှတ်ထတောထ်ကော်မတ မ ော်းကြော ထလ့်လောရန်ပဖစ်ထြော အထသကောင််းက စစရြ် 

မ ော်းမှအြ က န်အထသကောင််းက စစမ ော်းက ု ထလ့်လောရန်လ ုအြ်ြါက အဖ  ွဲ့မ ော်းက ု လွှတ်ထတော် 
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က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းပဖင့််လည််းထကောင််း၊ ြင့််ထလ ော်ြည့်် န ုငင်ံြော်းမ ော်း  ည့််ြ င််း၍လည််းထကောင််း 

ဖ  ွဲ့စည််းန ုင်ြည်။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းတစ်ရြ်နှင့်် တစ်ရြ်အသကော်း ထဆောငရ် က်ရန် လ အုြ် 

လောြည့််အခါ ဥကကဋ္ဌြည် အဖ  ွဲ့မ ော်းက ု လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းပဖင့််လည််းထကောင််း၊ ြင့််ထလ ော် 

ြည့််န ုငင်ံြော်းမ ော်းက ု  ည့််ြ င််း၍လည််းထကောင််း ဖ  ွဲ့စည််းန ုင်ြည်။ ယင််းြ ိုု့ဖ  ွဲ့စည််းပခင််းက ု 

အန ်းကြ်ဆံု်းက င််းြြည့်် လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်း၌ တငပ်ြအတည်ပြျုခ က်ရယရူမည်။ 

အဖ  ွဲ့ဝင ဦ ်းရ ၊ တ ာဝ န ၊ လ    ိ င ြ င ့်၊   ိ င ြ င ့်နှင ့် သက တ မ ်း သတ  မှတ ခြ င ်း 

၂၅။ လွှတ်ထတော်ြည် ထကော်မတ နှင့်် အဖ  ွဲ့မ ော်းက ု ဖ  ွဲ့စည််းြည့််အခါ ယင််းထကောမ်တ  ြ ုို့မဟုတ် 

အဖ  ွဲ့မ ော်း၏ အဖ  ွဲ့ဝင်ဦ်းထရ၊ တောဝန်၊ လုြ်ြ ငုခ် င့််၊ ရြ ုင်ခ င့််နှင့်် ြက်တမ််းက ုြါ ြတ်မှတ်ထြ်းရမည်။ 

၂၆။ လွှတ်ထတောအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းြည် လွှတ်ထတောက် ု တောဝန်ခံရမည။် လွှတ်ထတော် အစည််းအထဝ်း 

က င််းြခ  န်မဟုတ်လျှင် ဥကကဋ္ဌက ု တောဝန်ခံရမည်။ 

အခန််း (၈) 

လွှတ်ဒတာ် အစ ည််းအ ဒ ်းမျာ်း 

   မှန အစ ည ်း အရဝ်းမ ာ်း 

၂၇။ (က) လွှတ်ထတော်ြက်တမ််း စတငြ်ည့််ထနို့ရက်ြည် ပြည်ြူူ့လွှတ်ထတော်ြက်တမ််း စတင် 

ြည့််ထနို့ရက်ပဖစ်ြည်။ 

(ခ) လွှတ်ထတော်၏ ြ မြံုမှန်အစည််းအထဝ်းက ု ယင််းလွှတ်ထတော်၏ြက်တမ််း စတငြ်ည့်် 

ထနို့မှ (၁၅)ရက်အတ င််း က င််းြရမည်။ 

၂၈။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းမ ော်းက ု ဥကကဋ္ဌက ထခေါ်ယူက င််းြရမည်။ လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်း 

မ ော်းက င််းြရန် လ ုအြ်ြည့်် အစ အစဉ်မ ော်းက ု ဥကကဋ္ဌက စ စဉ်ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၂၉။ လွှတ်ထတော်၏ ထနာင်ြက်တမ််းမ ော်းအတ က် ြ မြံုမှန်အစည််းအထဝ်းမ ော်းက ု ဖ  ွဲ့စည််းြံု 

အထပခခံဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်နှင့််အည  တောဝန်ဆက်လက် မ််းထဆောင်လ က်ရှ ထြော ဥကကဋ္ဌက 

ထခေါ်ယူက င််းြရမည်။ 

၃၀။ လွှတ်ထတောြ်ံုမှန်အစည််းအထဝ်းက ု ဥကကဋ္ဌက တစ်နှစ်လျှင် အနည််းဆံု်း တစ်ကက မ် ထခေါ်ယူက င််းြ 

ရမည်။ ြံုမှန်အစည််းအထဝ်း တစ်ကက မ်နှင့််တစ်ကက မ်အသကော်း အရှည်သကောဆံ်ုး ကောလြည် (၁၂)လ က် 

မြ ထုစရ။  

၃၁။ (က) ဥကကဋ္ဌြည် လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းတစ်ရြ်၏ ြ မြံုမှန်အစည််းအထဝ်း ြ ုို့ 

တက်ထရောက်လောထြော လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းအော်း စ စစ်ရန် ြင့််ထလ ောထ်ြော 
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ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းပဖင့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း စ စစ်ထရ်းထကောမ်တ က ု ဖ  ွဲ့စည််းတောဝန် 

ထြ်းအြ်ရမည်။ 

(ခ) လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း စ စစ်ထရ်းထကောမ်တ ြည် လွှတ်ထတော်ြက်တမ််း 

တစ်ရြ်၏ ြ မြုံမှန်အစည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်လောထြော လွှတ်ထတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းက ု ပြည်ထ ောင်စုထရ ်းထကောက်ြ  ထကောမ်ရှငက်  ုတ်ထြ်းြည့်် 

အြ အမှတ်ပြျုလွှောပဖင့်် စ စစ်အတည်ပြျုရမည်။ ြက်တမ််းအတ င််း ဆက်လက် 

က င််းြြည့်် လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းမ ော်းြ ုို့ တက်ထရောက်လောထြော လွှတ်ထတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းက ု လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်စ စစ်ထရ်းလက်မှတ်ပဖင့်် စ စစ်အတည် 

ပြျုရမည်။ 

(ဂ) လွှတ်ထတော်ြည် ေုတ ယြံုမှန်အစည််းအထဝ်းမှစ၍ လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းပဖင့်် 

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း စ စစ်ထရ်းထကော်မတ က ု ဖ  ွဲ့စည််းတောဝန်ထြ်းအြ်ရမည်။ 

အထ ်း အစည ်းအရ ဝ်းနှင ့် အရ  ်းရ ေါ်အစ ည ်း အရဝ်း မ ာ်း 

၃၂။ လွှတ်ထတောအ် ူ်းအစည််းအထဝ်းက ုပဖစ်ထစ၊ အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်းက ုပဖစ်ထစ က င််းြရန် 

လ အုြ်လျှင် ဥကကဋ္ဌက ထခေါ်ယူက င််းြန ုင်ြည်။ 

၃၃။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းက ု ထခေါ်ယူက င််းြထြ်းရန် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် 

ဝန်ကက ်းခ ျုြက် အထသကောင််းသကော်းလျှင် ဥကကဋ္ဌြည် လွှတ်ထတော်အ ူ်းအစည််းအထဝ်းက ုပဖစ်ထစ၊ 

အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်းက ုပဖစ်ထစ အပမန်ဆံု်းထခေါ်ယူက င််းြရမည်။ 

၃၄။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းက ု ထခေါ်ယူက င််းြထြ်းရန် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ် စုစုထြါင််း 

ဦ်းထရအနက် အနည််းဆံု်း ထလ်းြံုတစ်ြံုကထတောင််းဆ ုလျှင် ဥကကဋ္ဌက အ ူ်းအစည််းအထဝ်းက ု အပမန်ဆံု်း 

ထခေါ်ယူက င််းြရမည်။ 

အစည ်း အရ ဝ်းရနေ့  က ၊ အြ နိ သတ မှတ ခြ င ်းနှ င ့် အထရခ မာက ခြ င ်း 

၃၅။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းမ ော်းက ု ဥကကဋ္ဌက ြတ်မှတ်ြည့်် ထနို့ရက်နှင့််အခ  န်တ ုို့တ င် က င််းြ 

ရမည်။ 

၃၆။ လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းတစ်ခုအတ င််း က င််းြထြော လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း တစ်ရြ်ရြ်၏ 

ြ မထနို့တ ုင််း၌ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်ခ င့််ရှ ြည့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ် 

စုစုထြါင််းဦ်းထရ၏  က်ဝက်ထက ောဦ််းထရ တက်ထရောက်လျှင ် ယင််းအစည််းအထဝ်း အ ထပမောက်ြည်။ 

အကယ်၍ အ မထပမောက်ြါက အစည််းအထဝ်းက ု ထရ ွဲ့ဆ ုင််းက င််းြရမည်။ 
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၃၇။ ြုေ်မ ၃၆ အရ အစည််းအထဝ်းအ မထပမောက်ြည့််အတ က် ထရ ွဲ့ဆ ုင််းက င််းြထြော 

အစည််းအထဝ်းမ ော်းနှင့်် အစည််းအထဝ်းအ ထပမောကပ်ြ ်းထနာက ်ဆက်လက်က င််းြထြော အစည််းအထဝ်း 

မ ော်းတ င် လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်ခ င့််ရှ ြည့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ် စုစုထြါင််း 

ဦ်းထရအနက် အနည််းဆံု်း ြုံ်းြံုတစ်ြံတုက်ထရောက်လျှင် ယင််းအစည််းအထဝ်းမ ော်း အ ထပမောက်ြည်။ 

အစည ်း အရ ဝ်း၌ ရ ာ င   က  မည ့် ကိစစ   မ ာ်း 

၃၈။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း၌ ထအောက်ြါက စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်ြည် - 

(က) န ုငင်ထံတော်ြမမတထပြောသကော်းြည့်် မ န်ို့ခ န််းက ု မှတ်တမ််းတငပ်ခင််း၊  

(ခ) န ုငင်ထံတော်ြမမတက ထြ်းြ ုို့ထြော ြဝဏ်လွှောနှင့်် ဥကကဋ္ဌက ခ င့််ပြျုထြော အပခော်း 

ြဝဏ်လွှောမ ော်းက ု ဖတ်သကော်းပခင််းနှင့်် မှတ်တမ််းတငပ်ခင််း၊ 

(ဂ) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကက ်းခ ျုြ် ထပြောသကော်းြည့်် မ န်ို့ခ န််းက ု မှတ်တမ််း 

တငပ်ခင််း၊ 

(ဃ) ဥြထေသကမ််းတင်ြ င််းပခင််း၊ ထဆ ်းထန ်းပခင််းနှင့်် ဆံု်းပဖတ်ပခင််း၊ 

(င) ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအရလည််းထကောင််း၊ တည်ဆ ဥြထေတစ်ရြရ်ြ်ြါ 

ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအရလည််းထကောင််း လွှတ်ထတော်က ထဆောငရ် က်ရမည့်် က စစရြ်မ ော်းနှင့်် 

စြ်လ ဉ််း၍ ထဆ ်းထန ်းပခင််းနှင့်် ဆံု်းပဖတ်ပခင််း၊ 

(စ) လွှတ်ထတော်ြ ုို့ တငြ် င််းမည့်် အစ ရင်ခံစောမ ော်းက ု ထဆ ်းထန ်းပခင််း၊ ဆံု်းပဖတ်ပခင််းနှင့်် 

မှတ်တမ််းတငပ်ခင််း၊ 

(ဆ) အဆ တုင်ြ င််းပခင််း၊ ထဆ ်းထန ်းပခင််းနှင့်် ဆံု်းပဖတ်ပခင််း၊ 

(ဇ) ထမ်းခ န််းထမ်းပမန််းပခင််းနှင့်် ထပဖသကော်းပခင််း၊ 

(ဈ) ဥကကဋ္ဌကခ င့််ပြျုြည့်် က စစရြ်မ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ထဆောငရ် က်ပခင််း။ 

၃၉။ လွှတ်ထတော်၏ အဆံ်ုးအပဖတ်ရယမူည့််က စစရြ်မ ော်း၊ ြထဘောတူည ခ က်ရယူမည့်် က စစရြ်မ ော်းနှင့်် 

အတညပ်ြျုခ က်ရယူမည့်် က စစရြ်မ ော်းက ု ထအောက်ြါအတ ုင််း ထဆောငရ် က်ရမည် - 

(က) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းက င််းြဆ ကောလပဖစ်လျှင် ယင််းအစည််းအထဝ်း၌ ထဆ ်းထန ်း 

ဆံု်းပဖတ်ရမည်။ 

(ခ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း က င််းြဆ ကောလ မဟုတ်လျှင် အန ်းကြ်ဆံု်း လွှတ်ထတော် 

အစည််းအထဝ်း၌ ထဆ ်းထန ်းဆံု်းပဖတ်ရမည်။ 
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(ဂ) အမ ော်းပြည်ြူအက  ျု်းငှော အလ င်အပမန် ထဆောင်ရ က်ရမည့်် က စစရြ်မ ော်းက ု  အ ူ်း 

အစည််းအထဝ်း ြ ုို့မဟုတ် အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်း ထခေါ်ယူက င််းြ၍ ထဆ ်းထန ်း 

ဆံု်းပဖတ်ရမည်။ 

မ ြ     ်းခဖတ ခြ င ်း 

၄၀။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းမ ော်းတ င် အဆံု်းအပဖတ်ပြျုရမည့်် အထသကောင််းအရောတစ်ရြ်နှင့်် 

စြ်လ ဉ််း၍ မ ခ  ဆံု်းပဖတ်ရော၌ ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေတ င် အပခော်းနည််းပြဋ္ဌောန််း ော်းပခင််းမရှ လျှင် 

အစည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်၍ ဆနဒမ ထြ်းြည့်် လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၏ မ ော်းရောဆနဒမ ပဖင့်် 

ဆံု်းပဖတ်ရမည်။ 

၄၁။ ြုေ်မ ၄၀ အရ ထဆောင်ရ က်ရောတ င် ဥကကဋ္ဌ ြ ုို့မဟုတ် ဥကကဋ္ဌတောဝန် မ််းထဆောင်ထနြည့်် 

ေုတ ယဥကကဋ္ဌြည် ဆနဒမ မထြ်းရ။ ထ ောက်ခံဆနဒမ နှင့်် ကန်ို့က က်ဆနဒမ  အထရအတ က်ပခင််း 

တူည ထနြည့််က စစရြ်တ ငြ်ော အန ုင်မ ထြ်းရမည်။ 

၄၂။ ဥကကဋ္ဌနှင့်် ေုတ ယဥကကဋ္ဌ ထရ ်းခ ယ်တင်ထပမ ောကရ်ောတ င် ြတ်မှတ် ော်းြည့်် နည််းလမ််းမ ော်းနှင့်် 

အည  လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းတ င ် ြဘောြတ အြါအဝင် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံ်ုးက 

မ ခ  ဆံု်းပဖတ်ရမည်။ ြဘောြတ ြည် အန ုင်မ ထြ်းပြ ်း ဆံု်းပဖတ်ြ ုင်ခ င့််မရှ ထစရ။ 

လ တ လ  စ ာရခ ာ ိ ြ င ့် နှင ့်  န ဒမ ရ ်း  ိ င ြ င ့် 

၄၃။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် လွှတ်ထတော ် ြ ုို့မဟုတ် လွှတ်ထတောက် ဖ  ွဲ့စည််းြည့်် 

ထကော်မတ နှင့်် အဖ  ွဲ့မ ော်းတ င် ထဆ ်းထန ်းထပြောဆ ရုော၌ ပြည်ထ ောင်စု မပြ ျုက  ထရ်း၊ တ ုင််းရင််းြော်းစည််းလံု်း 

ည ည တ်မှုမပြ ျုက  ထရ်းနှင့်် အခ ျုြ်အပခောအောဏော တည်တံ့်ခ ုင်ပမ ထရ်းတ ုို့က ု   ခ ုက်ပခင််း၊ အပခော်း 

ဘောြောြောြနာက ု ြုတ်ခတ်ထပြောဆ ုပခင််း၊ အပခော်းြါတ တစ်ခုခုက ု   ခ ုက်ြုတ်ခတ် ထပြောဆ ုပခင််း၊ 

န ုငင်ထံတောန်ှင့်် န ုငင်ံြော်းမ ော်း၏ အက  ျု်းစ ်းြ ော်းက ု   ခ ုက်ထစပခင််း၊ န ုငင်ံထတော၏် ထက ်းဇူ်းြစစောက ု 

ထဖောက်ဖ က်ပခင််း၊ န ုင်ငထံတော်၏လံခုခံျုထရ်းနှင့်် လျှ  ျုွဲ့ဝှက်ခ က်က ု တ ုက်ရ ုက်ထြော်လည််းထကောင််း၊ 

ြ ယ်ဝ ုက၍်ထြော်လည််းထကောင််း ထြါက်သကော်းထစပခင််း၊ ြုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်းဦ်း၏ အက င့််စောရ တတ ြ ုို့မဟုတ် 

အပြျုအမူနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ထပြောဆ ုပခင််း၊ ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ု ထဖောက်ဖ က်ပခင််း 

စြည့်် ထဆ ်းထန ်းထပြောဆ ုပခင််းမှအြ လ တ်လြ်စ ောထပြောဆ ုခ င့််နှင့်် ဆနဒမ ထြ်းခ င့််ရှ ြည်။   ုြ ုို့ 

လွှတ်ထတော ် ြ ုို့မဟုတ် လွှတ်ထတော်ကဖ  ွဲ့စည််းြည့်် ထကော်မတ နှင့်် အဖ  ွဲ့တ ုို့တ င် တငပ်ြထဆ ်းထန ်းပခင််း၊ 

ထမ်းခ န််းမ ော်း ထမ်းပမန််းပခင််းတ ုို့နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းအော်း ဤဥြထေမှအြ 

အပခော်းဥြထေအရ အထရ်းယူပခင််း မပြျုရ။ 



13 

 

၄၄။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်ရန် ဖ တ်သကော်းပခင််းခံရထြော ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံ 

ဥြထေအရ ဖ  ွဲ့စည််းြည့်် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်က ု 

က ုယ်စော်းပြျုထြော အဖ  ွဲ့အစည််းဝငမ် ော်း ြ ုို့မဟုတ် ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းြည် လွှတ်ထတော ် ြ ုို့မဟုတ် 

လွှတ်ထတောက် ဖ  ွဲ့စည််းြည့်် ထကော်မတ နှင့်် အဖ  ွဲ့မ ော်းတ င် ထဆ ်းထန ်းထပြောဆ ုရော၌ ပြည်ထ ောငစ်ု 

မပြ ျုက  ထရ်း၊ တ ုင််းရင််းြော်းစည််းလံု်းည ည တ်မှုမပြ ျုက  ထရ်းနှင့်် အခ ျုြ်အပခောအောဏော တည်တံ့်ခ ုင်ပမ ထရ်း 

တ ုို့က ု   ခ ုက်ပခင််း၊ အပခော်းဘောြောြောြနာက ု ြုတ်ခတ်ထပြောဆ ပုခင််း၊ န ုင်ငထံတောန်ှင့်် န ုငင်ံြော်းမ ော်း၏ 

အက  ျု်းစ ်းြ ော်းက ု   ခ ုက်ထစပခင််း၊ န ုငင်ထံတော၏် ထက ်းဇူ်းြစစောက ု ထဖောက်ဖ က်ပခင််း၊ န ုင်ငထံတော်၏ 

လံခုခံျုထရ်းနှင့်် လျှ  ျုွဲ့ဝှက်ခ က်က ု တ ုက်ရ ုက်ထြောလ်ည််းထကောင််း၊ ြ ယ်ဝ ုက်၍ထြော်လည််းထကောင််း 

ထြါက်သကော်းထစပခင််း၊ ြုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်းဦ်း၏ အက င့််စောရ တတ ြ ုို့မဟုတ် အပြျုအမူနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ 

ထပြောဆ ုပခင််း၊ ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ု ထဖောက်ဖ က်ပခင််းစြည့်် ထဆ ်းထန ်း 

ထပြောဆ ုပခင််းမှအြ လ တ်လြ်စ ောထပြောဆ ခု င့််ရှ ြည်။   ုြ ုို့ လွှတ်ထတော ် ြ ုို့မဟုတ် လွှတ်ထတော် 

ထကော်မတ မ ော်းတ င် တငပ်ြထပြောဆ ုမှုမ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ ယင််းအဖ  ွဲ့အစည််းဝင်မ ော်း ြ ုို့မဟုတ် 

ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းအော်း ဤဥြထေမှအြ အပခော်းဥြထေအရ အထရ်းယူပခင််း မပြျုရ။ 

၄၅။ ြုေ်မ ၄၃ နှင့်် ၄၄ တ ုို့တ င် ြါရှ ထြော ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းြည် အ က်ြါအခ င့််အထရ်းမ ော်းက ု 

က င့််ြုံ်းသကရောတ င ် က ုယ်  လက်ထရောက် က  ်းလ န်မှုမ ော်းရှ ခ ့်ြါက ယင််းတ ုို့ြည် လွှတ်ထတော်၏ 

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း၊ လုြ် ုံ်းလုြန်ည််းမ ော်းအရလည််းထကောင််း၊ တည်ဆ ဥြထေမ ော်းအရလည််းထကောင််း 

အထရ်းယူပခင််းခံရမည်။ 

တ ိ င ်းရေ သကက ်း သိ ေ့မဟ တ   ခ ည နယ အ င ့် အဖ  ွဲ့ အစည ်း ဝင မ ာ ်း၏ တ င ခ  ြ င ့် 

၄၆။ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်က ု က ုယ်စော်းပြျုထြော 

အဖ  ွဲ့အစည််းဝင်မ ော်းအနက် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်ပဖစ်ထြော အဖ  ွဲ့အစည််းဝင်မ ော်းြည် လွှတ်ထတော် 

အစည််းအထဝ်းမ ော်းတ င် မ မ အဖ  ွဲ့အစည််းနှင့်် ြက်ဆ ုင်ထြော ဥြထေသကမ််းမ ော်း ြ ုို့မဟုတ် က စစရြ်မ ော်း 

နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််းထပြောဆ ုထဆ ်းထန ်းခ င့််နှင့်် ဆနဒမ ထြ်းြ ုငခ် င့််ရှ ြည်။  

၄၇။ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်က ု က ုယ်စော်းပြျုထြော 

အဖ  ွဲ့အစည််းဝင်မ ော်းအနက် လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ် မဟုတ်ထြော အဖ  ွဲ့အစည််းဝင်မ ော်းြည် 

ဥကကဋ္ဌ၏ခ င့််ပြျုခ က်ပဖင့်် လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်ြည့််အခါ မ မ အဖ  ွဲ့အစည််းနှင့်် 

ြက်ဆ ုငထ်ြော ဥြထေသကမ််းမ ော်း ြ ုို့မဟုတ် က စစရြ်မ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််းထပြောဆ ု ထဆ ်းထန ်းခ င့်် 

ရှ ြည်။ 
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အခန််း(၉) 

တ  ုင််းဒေ သက  ်း သ ုို့မဟု တ ် ပ ြည်နယ် အဆ င့်် အ   ွဲ့ အစည််း  ငမ်ျာ ်း  

တ  ုင််းဒေ သက  ်း  သ ုို့မဟု တ ် ပ ြည်နယ် အဆ င့််  န ်က  ်းဌာနအ ဒရ အတ  ်နှ င့််  အ   ွဲ့အစ ည််း င် ဦ်းဒ ရ  ု  

အဆံ်ုးအပ  တ်ဒြ်းပခ င််း 

၄၈။ လွှတ်ထတော်ြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြုေ်မ ၂၄၈၊ ြုေမ်ခ   (ဂ)၊ ြုေမ်ခ  ငယ် (၁) နှင့််အည  

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ု်းရ ဝန်ကက ်းဌောနအထရအတ က်က ုလည််းထကောင််း၊ ြုေမ် ၂၄၈၊ 

ြုေမ်ခ   (ဂ)၊ ြုေမ်ခ  ငယ် (၂) နှင့််အည  တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ု်းရ ဝန်ကက ်းဦ်းထရက ု 

လည််းထကောင််း၊ ြုေမ် ၃၀၈၊ ြုေမ်ခ   (က)၊ ြုေမ်ခ  ငယ် (၂) ြါ ြတ်မှတ်ခ က်အတ င််း ခန်ို့ ော်းရမည့်် 

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်တရော်းလွှတ်ထတော ် တရော်းြူကက ်းဦ်းထရက ုလည််းထကောင််း 

ြတ်မှတ်ထရ်းအတ က် န ုငင်ထံတော်ြမမတ၏ အဆ ုပြျုခ က်နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ အဆံု်းအပဖတ်ထြ်းရမည်။  

၄၉။ လွှတ်ထတော်ြည် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ု်းရ ဝန်ကက ်းဌောန အထရအတ က်နှင့်် 

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကက ်းဦ်းထရက ုလည််းထကောင််း၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်တရော်းလွှတ်ထတော ် တရော်းြကူက ်းဦ်းထရက ုလည််းထကောင််း အခါအော်းထလ ောစ် ော ပြငဆ်ငပ်ခင််း၊ 

ပဖည့််စ က်ပခင််း၊ ဦ်းထရက ုတ ု်းပခင််း၊ ထလျှော့်ပခင််း ပြျုလုြ်လ ုထသကောင််း န ုင်ငထံတောြ်မမတ၏ အဆ ုပြျုခ က် 

နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ အဆံ်ုးအပဖတ်ထြ်းရမည်။ 

တ ိ င ်းရေ သကက ်း သိ ေ့မဟ တ   ခ ည နယ အ င ့် အ ဖ  ွဲ့အစ ည ်းဝင  ြန  ေ့အ   တ ာဝန ရ ်း  န  သ ရ ာတ ည  

ြ က  ယ ခြ င ်း 

၅၀။ ဥကကဋ္ဌြည် န ုငင်ထံတော်ြမမတက တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကက ်းခ ျုြအ်ပဖစ် 

ခန်ို့အြ်တောဝန်ထြ်းန ုင်ထရ်းအတ က် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ ြုေမ် ၂၆၁၊ ြုေမ်ခ   (ခ) နှင့််အည  

အမည်စောရင််းအဆ ပုြျုခ က်နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ လွှတ်ထတော၏် ြထဘောတူည ခ က်ရယရူမည်။ 

၅၁။ ဥကကဋ္ဌြည် န ုငင်ထံတော်ြမမတက တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် တရော်းလွှတ်ထတော် 

တရော်းြကူက ်းခ ျုြ်အပဖစ် ခန်ို့အြ်တောဝန်ထြ်းန ုင်ထရ်းအတ က် ဖ  ွဲ့စည််းြံု အထပခခံဥြထေ ြုေ်မ ၃၀၈၊ 

ြုေမ်ခ   (ခ)၊ ြုေမ်ခ  ငယ် (၁) နှင့််အည  အမည်စောရင််း အဆ ပုြျုခ က်နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ လွှတ်ထတော်၏ 

ြထဘောတူည ခ က်ရယရူမည်။ 

၅၂။ ဥကကဋ္ဌြည် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းခ ျုြ်က ထအောက်ြါ တ ုင််းထေြကက ်း 

ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းက ု ခန်ို့အြ်တောဝန်ထြ်းန ုင်ထရ်းအတ က် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ 

ြုေ်မ ၂၆၂၊ ြုေမ်ခ   (ခ)၊ ြုေမ် ၂၆၆၊ ြုေမ်ခ   (က)၊ ြုေမ် ၂၇၁၊ ြုေမ်ခ   (က)၊ ြုေမ် ၃၀၈၊ ြုေမ်ခ   (ခ)၊ 
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ြုေမ်ခ  ငယ် (၁) တ ုို့နှင့််အည  အမည်စောရင််း အဆ ပုြျုခ က်နှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ လွှတ်ထတော်၏ ြထဘောတူည  

ခ ကရ်ယူရမည် - 

 (က) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းမ ော်း၊ 

(ခ) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယတ်ရော်းလွှတ်ထတောတ်ရော်းြကူက ်းမ ော်း၊ 

 (ဂ) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယဥ်ြထေခ ျုြ်၊ 

 (ဃ) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယစ်ောရင််းစစ်ခ ျုြ်။ 

၅၃။ လွှတ်ထတော်ြည် န ုငင်ထံတောြ်မမတက ြုေမ် ၅၀ နှင့်် ၅၁ တ ုို့အရ အဆ ုပြျုထြော အမည်စောရင််းြါ 

ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းအော်းလည််းထကောင််း၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကက ်းခ ျုြက် ြုေ်မ ၅၂ အရ 

အဆ ပုြျုထြော အမည်စောရင််းြါ ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းအော်းလည််းထကောင််း ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြါ ြတ်မှတ် 

 ော်းထြော အရည်အခ င််းမ ော်းနှင့်် မပြည့််စံုထသကောင််း အ ငအ်ရှော်းမပြန ုင်ြါက ြက်ဆ ုင်ရောြုဂ္ ျုလ်အော်း 

ခန်ို့အြ်တောဝန်ထြ်းအြ်ရန် ပငင််းြယ်ခ င့်် မရှ ထစရ။ 

၅၄။ ြုေ်မ ၅၀၊ ြုေ်မ ၅၁ နှင့်် ြုေ်မ ၅၂ တ ုို့အရ အဆ ပုြျုထြော အမည်စောရင််းြါ ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းအနက် 

လွှတ်ထတော်၏ ြထဘောတူည ခ က်မရရှ ြည့်် ြုဂ္ ျုလ်အစော်း အမည်စောရင််းြစ်က ု န ုင်ငထံတော်ြမမတနှင့်် 

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းခ ျုြ်တ ုို့က လွှတ်ထတော်ြ ုို့  ြ်မတံငပ်ြခ င့််ရှ ြည်။  

ကတ ိသစစာခ  ြုခြင ်း 

၅၅။ လွှတ်ထတော်ြည် ြုေမ် ၅၀၊ ြုေမ် ၅၁ နှင့်် ြုေမ် ၅၂ တ ုို့အရ လွှတ်ထတော၏် ြထဘော 

တူည ခ က်ပဖင့်် ခန်ို့အြ်တောဝန်ထြ်းပခင််းခံရထြော တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းခ ျုြ်နှင့်် 

ဝန်ကက ်းမ ော်း၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် တရော်းလွှတ်ထတော ် တရော်းြကူက ်းခ ျုြ်နှင့်် 

တရော်းြကူက ်းမ ော်း၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥြထေခ ျုြ်နှင့်် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်စောရင််းစစ်ခ ျုြ်တ ုို့အော်း လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းတ င ် ဥကကဋ္ဌ၏ထရှွဲ့ထမှောက်၌ ကတ ြစစောပြျု 

ထစရမည်။ 

အခန််း(၁၀) 

ဥြဒေပြြုပခ င််း 

ဥ ရေခ ြုြ င့်  

၅၆။ လွှတ်ထတော်ြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေဇယော်း ၂ တ င် ထဖောပ်ြ ော်းထြော တ ုင််းထေြကက ်း 

ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥြထေပြျုစောရင််းြါ က စစရြ်မ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် 

တစ်ဝန််းလံု်းအတ က်ထြောလ်ည််းထကောင််း၊ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်စ တ်တစ်ထေြ 

အတ က်ထြော်လည််းထကောင််း အောဏောြက်ထရောက်ထစရန် ဥြထေပြျုခ င့််ရှ ြည်။ 
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၅၇။ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ 

ဇယော်း ၂ တ င် ထဖောပ်ြ ော်းထြော တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥြထေပြျုစောရင််းြါ က စစရြ်မ ော်း 

အနက် မ မ တ ုို့စ မံခန်ို့ခ  ြည့်် က စစရြ်မ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််းထြော ဥြထေသကမ််းမ ော်းက ု ြတ်မှတ် ော်းြည့်် 

နည််းလမ််းမ ော်းနှင့််အည  လွှတ်ထတော်ြ ုို့ တင်ြ င််းခ င့််ရှ ြည်။ 

၅၈။ တ ငု််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယအ်စ ု်းရအဖ  ွဲ့ြည် ယင််းကြော တငြ် င််းခ င့််ရှ ထြော 

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယထ်ေြနတရစ မံက န််း၊ နှစ်စဉ် အရအြုံ်းခန်ို့မှန််းထပခထင စောရင််းနှင့်် 

အခ န်အထကောကဆ် ုငရ်ော ဥြထေသကမ််းမ ော်းက ု ြတ်မှတ် ော်းြည့်် နည််းလမ််းမ ော်းနှင့််အည  လွှတ်ထတော် 

ြ ုို့ တင်ြ င််းရမည်။ 

၅၉။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေဇယော်း ၂ တ င ် ထဖောပ်ြ ော်းထြော 

တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယဥ်ြထေပြျုစောရင််းြါ က စစရြ်မ ော်းအနက် တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်အစ ု်းရအဖ  ွဲ့ကြော ဥြထေသကမ််းတင်ြ င််းရမည်ဟု ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ၌ ြတ်မှတ်  

 ော်းထြော က စစရြ်မ ော်းမှအြ က န်က စစရြ်မ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််းထြော ဥြထေသကမ််းမ ော်းက ု ြတ်မှတ် 

 ော်းြည့်် နည််းလမ််းမ ော်းနှင့််အည  လွှတ်ထတော်ြ ုို့ တငြ် င််းခ င့််ရှ ြည်။ 

နည ်းဥ ရေ၊ စည ်း မ ဉ  ်း၊ စည ်းကမ ်း၊ အ မိန ေ့ရ ကာ ခင ာစာ၊ အမိန ေ့၊ ညွှန  ကာ်းြ က နှ င ့် လ   ထ  ်း 

လ   န ည ်းမ ာ်း ထ တ ခ  န ြ င ့် 

၆၀။ လွှတ်ထတော်ြည် ဥြထေတစ်ရြ် ပြဋ္ဌောန််းြည့််အခါ - 

(က) တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်အော်း ယင််းဥြထေ 

နှင့်် ြက်ဆ ုငြ်ည့်် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််းနှင့်် စည််းကမ််းမ ော်း  ုတ်ပြန်ခ င့််က ု အြ်နှင််း 

န ုငြ်ည်။ 

(ခ) ြက်ဆ ုငရ်ောအဖ  ွဲ့အစည််း ြ ုို့မဟုတ် အောဏောြ ုင်အော်း ယင််းဥြထေနှင့်် ြက်ဆ ုင်ြည့်် 

အမ န်ို့ထသကောပ်ငောစော၊ အမ နို့်၊ ညွှန်သကော်းခ က်နှင့် ် လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်း  ုတ်ပြန်ခ င့််က ု 

အြ်နှင််းန ုငြ်ည်။ 

(ဂ) အ က်အြ ုေ်ခ   (က)နှင့်် (ခ) အရ  ုတ်ပြန်ခ င့််ရှ ြည့်် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ 

စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ န်ို့ထသကောပ်ငောစောမ ော်း၊ အမ န်ို့၊ ညွှန်သကော်းခ က်နှင့်် လုြ် ံ်ုးလုြ်နည််း 

မ ော်းက  ု ုတ်ပြန်ရောတ င ်တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်် အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း 

ြ ုို့မဟုတ် အောဏောြ ုင်မ ော်းြည် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ 

အမ န်ို့ထသကော်ပငောစော၊ ညွှန်သကော်းခ က်နှင့်် လုြ် ံ်ုးလုြ်နည််းမ ော်းက ု    ုတ်ပြန်ြည့်် 
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ထနို့မှစ၍ ြတ်မှတ်ရက်အတ င််း လွှတ်ထတော်ြ ုို့ထြ်းြ ုို့န ုငထ်ရ်းအတ က် ဆက်ြ ယ် 

ည  န ှုင််းထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၆၁။ ဥြထေတစ်ရြ်က အြ်နှင််းြည့်် လုြ်ြ ုင်ခ င့််အရ ပြျုလုြ်ထြော နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ 

စည််းကမ််း၊ အမ န်ို့ထသကော်ပငောစော၊ အမ န်ို့၊ ညွှန်သကော်းခ က်နှင့်် လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်းြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံု 

အထပခခံဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့််လည််းထကောင််း၊ ြက်ဆ ုင်ရော ဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့်် 

လည််းထကောင််း ည ည တ်မှုရှ ရမည်။ 

၆၂။ လွှတ်ထတောက် ပြဋ္ဌောန််းြည့်် ဥြထေအရပြျုြည့်် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် စည််းကမ််း 

တစ်ရြ်ရြ်က ု  ုတ်ပြန်ပြ ်းြည့််အခါ ြက်ဆ ုင်ရောအဖ  ွဲ့အစည််းြည် မ မ  ုတ်ပြန်ြည့်် နည််းဥြထေ၊ 

စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် စည််းကမ််းက ု အန ်းကြ်ဆံု်း က င််းြထြော လွှတ်ထတောြ်ံုမှန်အစည််းအထဝ်း 

ကောလတ င ် ဥကကဋ္ဌက ခ င့််ပြျုြည့််အစ အစဉ်ပဖင့်် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း ံ ပဖနို့်ထဝတင်ပြ 

ရမည်။ 

၆၃။ နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် စည််းကမ််းတစ်ရြ်ရြ်ြည် ြက်ဆ ုင်ရော ဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့်် ည ည တ်မှုမရှ ထသကောင််း ထတ ွဲ့ရှ ြါက ယင််းနည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် 

စည််းကမ််းက ု ြယ်ဖ က်ရန် ြ ုို့မဟုတ် ပြငဆ်င်ထစရန် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် စည််းကမ််း 

ပဖနို့်ထဝတငပ်ြထြောထနို့ရက်မှ ရက်ထြါင််း (၉၀)အတ င််း လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းက လွှတ်ထတော် 

တ င် အဆ ုတင်ြ င််းန ုင်ြည်။ 

၆၄။ နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် စည််းကမ််းတစ်ရြ်ရြ်က ု ြယ်ဖ က်ရန်ြ ုို့မဟုတ် 

ပြငဆ်င်ထစရန် လွှတ်ထတောက် ဆံု်းပဖတ်ြါက   ြု ုို့ြယ်ဖ က်ပခင််း ြ ုို့မဟုတ် ပြငဆ်င်ထစပခင််းမပြျုမ  

နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််း ြ ုို့မဟုတ် စည််းကမ််းအရ ထဆောငရ် က်ခ ့်ပြ ်းထြော အမှုက စစမ ော်းက ု   ခ ုက်ပခင််း 

မရှ ထစရ။ 

အခန််း (၁ ၁ ) 

နယ်န မ တ ်ပြ ငဆ်င် သတ ် မှတ်ပခ င််း 

၆၅။ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယတ်စ်နယ်၏ နယ်န မ တ်က  ု ပြငဆ်င်ြတ်မှတ်ရန် 

အထသကောင််းထြေါ်ထြါက်ြပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ ြုေမ် ၅၃၊ ြုေမ်ခ   (က) နှင့်် (ဂ) တ ုို့အရ 

ထဆောငရ် က်ြည့််အခါ ယင််းနယ်န မ တ်နှင့်် အက ံျု်းဝင်ြည့်် ပမ ျုွဲ့နယ်မ ော်းအတ င််း ထန  ုငသ်ကထြော 

ဆနဒမ ထြ်းြ ုင်ခ င့််ရှ ြူဦ်းထရ စုစုထြါင််း၏  က်ဝက်ထက ောက် နယ်န မ တ်ပြင်ဆငြ်ည့််ထသကောင််း 

ထ ောက်ခံဆနဒမ ထြ်းလျှင ်ယင််းနယ်န မ တ်နှင့်် အက ံျု်းဝငြ်ည့်် ြက်ဆ ုငရ်ော လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ် 

မ ော်း၏ ဆနဒရယရူမည်။ 
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၆၆။ ြက်ဆ ုငရ်ောလွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ် စုစုထြါင််း၏ ထလ်းြံုြုံ်းြံုနှင့််အ က် ထ ောက်ခံဆနဒမ  

ရရှ လျှငထ်ြော်လည််းထကောင််း၊ ြက်ဆ ုင်ရောလွှတ်ထတောတ်စ်ရြ်ရြ်က နယ်န မ တ်ပြင်ဆငရ်န် ြထဘော 

မတူထသကောင််း ဆံု်းပဖတ်လျှင်ထြော်လည််းထကောင််း ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော၏် အဆံ်ုးအပဖတ်က ု 

ရယူန ုင်ရန် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်ြ ုို့ တငပ်ြရမည်။ 

အခန််း (၁ ၂) 

န ုငင်ဒံတ ာသ် မမတ၊  တ  ုင််း ဒေသက   ်း  သ ုို့မ ဟုတ ် ပ ြည်န ယ် န်က  ်းခ ျ ြုြ်နှင့်် လွှတ်ဒတာ် ဆ ် သ ယ် ဒ ရ်း 

၆၇။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းြ ုို့ တက်ထရောက်၍ မ န်ို့ခ န််းထပြောသကော်းလ ထုသကောင််း န ုငင်ထံတော်ြမမတက 

အထသကောင််းသကော်းလျှင ် ဥကကဋ္ဌြည် န ုငင်ထံတော်ြမမတအော်း ဖ တ်သကော်း၍ လ အုြ်ြည်မ ော်းက ု စ စဉ် 

ထဆောငရ် က်ထြ်းရမည်။ 

၆၈။ လွှတ်ထတော်ြည် န ုင်ငထံတောြ်မမတအော်း အထသကောင််းသကော်းရန်ရှ ထြောအခါ ထအောက်ထဖောပ်ြြါ 

နည််းလမ််းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့်် အထသကောင််းသကော်းန ုင်ြည် - 

(က) လွှတ်ထတော်ြည် အဆ ုတစ်ရြ် တငြ် င််းအတည်ပြျုပြ ်းထနာက ် ြဝဏ်လွှောအပဖစ်ပဖင့်် 

ဥကကဋ္ဌ ံမှတစ်ဆင့်် န ုင်ငံထတောြ်မမတ ံ ထြ်းြ ုို့ပခင််း၊ 

(ခ) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်း ဥကကဋ္ဌက န ုငင်ထံတော်ြမမတ ံ ြဝဏ်လွှော ထြ်းြ ုို့ပခင််း။ 

၆၉။ လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းတ င် မ န်ို့ခ န််းထပြောသကော်းလ ုထသကောင််း တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် 

ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းခ ျုြ်က အဆ ပုြျုလျှင် ဥကကဋ္ဌက လ အုြ်ြည်မ ော်းက ု စ စဉ်ထဆောငရ် က်ထြ်းရမည်။ 

အခန််း(၁၃) 

အဒ ရ်းဒြ ေါ် ာ လဆ ု ငရ် ာ  ပြဋ္ဌာန််းခ ျ  ်နှင့်် လွှတ်ဒ တ ာ် 

၇၀။ ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ ြုေ်မ ၄၁၈ အရ န ုငင်ထံတောြ်မမတြည် တြ်မထတော်ကောက ယ်ထရ်း 

ဦ်းစ ်းခ ျုြ်အော်း န ုင်ငံထတော်၏ ဥြထေပြျုထရ်း၊ အုြ်ခ ျုြ်ထရ်းနှင့်် တရော်းစ ရင်ထရ်းအောဏောမ ော်းက ု 

လွှ အြ်ထသကောင််း ထသကညောြည့််ထနို့မှစ၍ လွှတ်ထတော၏် ဥြထေပြျုထရ်းဆ ုင်ရောလြု်ငန််းမ ော်းက ု ရြ်ဆ ုင််း 

 ော်းြည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ လွှတ်ထတော်ြက်တမ််း ကုန်ဆံ်ုးြည့််အခါ လွှတ်ထတော်ြည် အလ ု 

အထလ ောက ်ဖ က်ြ မ််းပြ ်းပဖစ်ြည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၇၁။ မ မ အော်း ထြ်းအြ် ော်းထြောတောဝန်က ု ပြ ်းထပမောက်ထအောင ်ထဆောငရ် က်ပြ ်းစ ်းထသကောင််း တြ်မထတော် 

ကောက ယ်ထရ်းဦ်းစ ်းခ ျုြ ်ံမှ အစ ရင်ခံစောရရှ ြည့််အခါ လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းကုန်ဆံု်းပခင််း မရှ ထြ်း 

ြပဖင့်် န ုငင်ထံတော်ြမမတက ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော၊် ပြည်ြူူ့လွှတ်ထတော၊် အမ  ျု်းြော်းလွှတ်ထတော်၊ 

လွှတ်ထတောအ်ော်းလံ်ုးနှင့်် ြက်ဆ ုငရ်ော ဦ်းစ ်းအဖ  ွဲ့မ ော်း၏ ဥြထေပြျုထရ်းဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းမ ော်း ယောယ  
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ရြ်ဆ ုင််း ော်းပခင််းက ု ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ ြုေ်မ ၄၂၃ အရ ြယ်ဖ က်လျှင် လွှတ်ထတော်ြည် 

က န်ရှ ထြော လွှတ်ထတော်ြက်တမ််းအတ က် ဆက်လက်တောဝန် မ််းထဆောငရ်မည်။ 

အခန််း(၁၄) 

တ ာ်းပမစ်ချ  ်နှင့်် ပြစ်ေ ဏ်မျ ာ်း 

၇၂။ မည်ြူမဆ ု ထအောကထ်ဖေ်ာပြြါ တော်းပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်က ု ထဖောက်ဖ က်က  ်းလ န်ထသကောင််း 

ပြစ်မှု င်ရှော်းစ ရင်ပခင််းခံရလျှင်   ုြူက ု တစ်နှစ် က်မြ ုထြော ထ ောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ က ြ်တစ်ြ န််း 

 က်မြ ုထြော ထင ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏန်ှစ်ရြ်လံု်းပဖစ်ထစ ခ မှတ်ရမည် - 

(က) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း က င််းြထနစဉ် အစည််းအထဝ်းြ ုို့တက် ထရောက်ခ င့််ရှ ထြော 

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းမှအြ အပခော်းမည်ြူမျှ ဥကကဋ္ဌ၏ ခ င့််ပြျုခ က်မရရှ ဘ  

လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းခန််းမ အတ င််းြ ုို့ မဝငရ်။ 

(ခ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း က င််းြထနစဉ် လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း ခန််းမအတ င််းြ ုို့ 

လ မ်လည်ထပြောဆ ၍ု ြ ုို့မဟုတ် ြူတစ်ြါ်းအထယောင်ထဆောင၍် ဝငထ်ရောက်ပခင််း မပြျုရ။ 

(ဂ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်း က င််းြခ  န်၌ပဖစ်ထစ၊ အစည််းအထဝ်းက င််းြခ  န်အြ၌ပဖစ်ထစ 

ဥကကဋ္ဌ၏ခ င့််ပြျုခ က်မရှ ဘ  ြတ်မှတ် ော်းထြော လွှတ်ထတောြ်ရဝဏ်အတ င််း ညဉ့််အ ြ် 

ညဉ့််ထန မပြျုရ။ 

၇၃။ မည်ြူမဆ ု ထအောကထ်ဖေ်ာပြြါ တော်းပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်က ု ထဖောက်ဖ က်က  ်းလ န်ထသကောင််း 

ပြစ်မှု င်ရှော်းစ ရင်ပခင််းခံရလျှင်   ြူုက ု နှစ်နှစ် က်မြ ုထြောထ ောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ က န်နှစ်ြ န််း က် 

မြ ထုြော ထင ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏန်ှစ်ရြ်လံု်းပဖစ်ထစ ခ မှတ်ရမည ်- 

(က) ြတ်မှတ် ော်းထြော လွှတ်ထတောြ်ရဝဏ်အတ င််း ဆနဒပြပခင််း ြ ုို့မဟုတ် တစ်နည််းနည််း 

ပဖင့်် ဆူြူထနှာင့််ယှက်ပခင််း မပြျုရ။ 

(ခ) လွှတ်ထတော ် ြ ုို့မဟုတ် လွှတ်ထတောအ်ဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်မှ ထဆ ်းထန ်း ထမ်းပမန််းရန် 

ဖ တ်ထခေါ်ပခင််းခံရြူတစ်ဦ်းဦ်းအော်း မတရော်းသြဇောလွှမ််းမ ်ုးပခင််း၊ ထြ ်းထဆောင်ပခင််း 

ြ ုို့မဟုတ် ပခ မ််းထပခောကပ်ခင််း မပြျုရ။ 

(ဂ) လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းခန််းမ၌ပဖစ်ထစ၊ လွှတ်ထတော်ြရဝဏ်အတ င််း၌ပဖစ်ထစ 

လွှတ်ထတော်က ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းအော်း က ုယ်  လက်ထရောက်ပြျုပခင််း ြ ုို့မဟုတ် 

အထနှာင့််အယှက်ထြ်းပခင််း မပြျုရ။ 
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(ဃ) လွှတ်ထတောက် စစရြ်မ ော်း ထဆောငရ် က်ရန် တောဝန်ထြ်း ော်းထြော ဝန် မ််းတစ်ဦ်း 

ြ ုို့မဟုတ် လွှတ်ထတော်လံုခခံျုထရ်း တောဝန်ရှ ြူတစ်ဦ်းအော်း ယင််း၏ တောဝန်ဝတတရော်းမ ော်း 

ထဆောငရ် က်ရော၌ ထနှာင့််ယှက်ပခင််း ြ ုို့မဟုတ် ဟန်ို့တော်းပခင််း မပြျုရ။ 

(င) လွှတ်ထတော ် ြ ုို့မဟုတ် လွှတ်ထတောအ်ဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရြ်က ု လ မ်လည်လှည့််ပဖော်းရန် 

အကကံပဖင့်် အတုပြျုလုြ် ော်းြည့်် စောရ က်စောတမ််း၊ အထ ောက်အ ော်းမ ော်းက ု 

တငပ်ြပခင််း မပြျုရ။ 

(စ) လျှ ျုွဲ့ဝှက်စ ော   န််းြ မ််း ော်းရှ ရမည့်် လွှတ်ထတောဆ် ုင်ရော စောရ က်စောတမ််းမ ော်း၊ 

အထသကောင််းအရောမ ော်း၊ အခ က်အလက်မ ော်း၊ က န််းဂဏန််းမ ော်း၊ ရုြ်ြံုကော်းခ ြ်မ ော်းနှင့်် 

အပခော်းအထ ောက်အ ော်းမ ော်းက ု ပြင်ြြ ုို့ ထြါက်သကော်းထစရန် ထပြောဆ ုပခင််း၊ ထရ်းြော်း 

ပခင််း၊ ြံုနှ ြ်ပခင််း၊ ပဖနို့်ခ  ပခင််း ြ ုို့မဟုတ် တစ်နည််းနည််းပဖင့်် ဆက်ြ ယ်ထြ်းြ ုို့ပခင််း မပြျုရ။ 

(ဆ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းခန််းမ၌ပဖစ်ထစ၊ လွှတ်ထတောြ်ရဝဏ်အတ င််း၌ပဖစ်ထစ ခ င့််ပြျု 

 ော်းြူမှအြ လက်နက်ယူထဆောငလ်ောပခင််း မပြျုရ။ 

၇၄။ (က) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းြည် ြုေမ် ၇၂ နှင့်် ြုေမ် ၇၃ တ ုို့ြါ 

တော်းပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်က ု ထဖောက်ဖ က်က  ်းလ န်လျှင ် လွှတ်ထတောရ်ံ်ုးက ဥကကဋ္ဌ၏ 

ခ င့််ပြျုခ က်ရယူပြ ်း ြက်ဆ ုင်ရောတရော်းရံ်ုးတ င် တရော်းစ  ဆ ုန ုင်ရန် ထဆောငရ် က်ရမည်။ 

(ခ) လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ် မဟုတ်ထြော ြုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်းြည် ြုေ်မ ၇၂ နှင့်် ြုေမ် ၇၃ 

တ ုို့ြါ တော်းပမစ်ခ က်တစ်ရြ်ရြ်က ု ထဖောက်ဖ က်က  ်းလ န်လျှင ် လွှတ်ထတောရ်ံု်းက 

ြက်ဆ ုငရ်ောတရော်းရံ်ုးတ င် တရော်းစ  ဆ ုန ုငရ်န် ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၇၅။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းြည် ဤဥြထေြုေ်မ ၁၁၊ ြုေမ်ခ   (က)၊ ြုေမ်ခ   (ခ) နှင့်် ြုေမ်ခ   

(ဂ) တ ုို့မှအြ ြုေမ် ၁၁ ြါ က င့််ဝတ်နှင့်် စည််းကမ််းမ ော်းဆ ုငရ်ော အခ က်တစ်ခုခုက ု မလ ုက်နာ 

ထသကောင််းထတ ွဲ့ရှ ြါက ဥကကဋ္ဌြည် ထအောက်ြါနည််းလမ််းမ ော်းပဖင့်် အထရ်းယူန ုငြ်ည် - 

 (က) ြတ ထြ်းပခင််း၊ 

 (ခ) လွှတ်ထတောအ်စည််းအထဝ်းြ ိုု့ တက်ထရောက်ခ င့််အော်း ယောယ ရြ်စ ပခင််း။ 

၇၆။ ဤအခန််းြါ ြုေမ် ၇၂ နှင့်် ြုေမ် ၇၃ တ ုို့ြါ ပြစ်မှုမ ော်းက ု ရ အထရ်းယူြ ငုခ် င့််ရှ ထြော 

ပြစ်မှုမ ော်းအပဖစ် ြတ်မှတ်ြည်။ 
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အခန််း (၁ ၅) 

အဒ  ဒ   

၇၇။ ဤဥြထေ၊ နည််းဥြထေမ ော်းအရ ထဆောငရ် က်ခ က်မ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ မည်ြည့််တရော်းရံု်းတ င်မျှ 

တရော်းစ  ဆ ုြ ုင်ခ င့််မရှ ထစရ။ 

၇၈။ လွှတ်ထတော်ြည် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေဇယော်း ၂ ဥြထေပြျုစောရင််းြါ ဥြထေပြျုထရ်းက ု 

အထ ောကအ်ကူပြျုရန်နှင့်် လွှတ်ထတောလ်ုြ်ငန််းဆ ုင်ရောက စစရြ်မ ော်း ထအောင်ပမင်စ ော အထကောင်အ ည် 

ထဖောန် ုငရ်န် လ ုအြ်ထြော ဖ  ွဲ့စည််းမှုမ ော်းက ု ထရ်းဆ  ဖ  ွဲ့စည််းတည်ထ ောင်န ုင်ြည်။ 

၇၉။ လွှတ်ထတော်ြည် လွှတ်ထတော၏် ဥြထေပြျုထရ်း၊ အြု်ခ ျုြ်ထရ်းနှင့်် တရော်းစ ရင်ထရ်းဆ ုင်ရော 

က စစရြ်မ ော်းက ု အခ င််းခ င််း အပြန်အလှန်   န််းထက ောင််းကူည ထဆောငရ် က်ထရ်းနှင့်် လ ကု်ထလ ောည ထ   

မှုရှ ထြော လွှတ်ထတောရ်ံ်ုးက ု ဖ  ွဲ့စည််း ူထ ောင်ရမည်။ 

၈၀။ လွှတ်ထတော်ြည် လွှတ်ထတောရ်ံ်ုး၊ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရံ်ုးမ ော်းနှင့်် လွှတ်ထတော်လုြ်ငန််း 

ဆ ုင်ရော က စစရြ်မ ော်းအတ က် ြုံ်းစ  ရန်ကုန်က မည့်် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍောထင  အရအြုံ်းခန်ို့မှန််းထပခထင စောရင််း 

လ ော ော်းခ က်က ု ထရ်းဆ  ပြျုစုပြ ်း တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ု်းရအဖ  ွဲ့မှတစ်ဆင့်် 

ြက်ဆ ုငရ်ောြ ုို့ ထြ်းြ ုို့ရမည်။ 

၈၁။ လွှတ်ထတော်ြည် လ ုအြ်ထြော ပမ ျုွဲ့နယ်မ ော်းတ င် လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရံု်းမ ော်းက ု ဖ င့််လှစ် 

တည်ထ ောင်ခ င့််ထြ်းန ုင်ြည်။ 

၈၂။ လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရံု်းမ ော်းက ု လွှတ်ထတောက် တောဝန်ယူဖ င့််လှစ်ထြ်းန ုင်ပခင််းမရှ ထြ်းမ  

လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် မ မ အစ အစဉ်ပဖင့်် ဖ င့််လှစ်လ ြုါက ထနရော  ုင်ခင််း၊ ရံ်ုးလုြ်ငန််း 

ဆ ုင်ရော ကုန်က စရ တ်မ ော်း က ခံ၍ ဖ င့််လှစ်န ုင်ြည်။ 

၈၃။ လွှတ်ထတော်၏ ရံ်ုးလုြ်ငန််းနှင့်် အြု်ခ ျုြ်မှုက စစအဝဝက ု လွှတ်ထတောရ်ံ်ုးက တောဝန်ယူထဆောငရ် က် 

ရမည်။ 

၈၄။ ပြည်ြူကထရ ်းခ ယ်ထြ်းထြော လွှတ်ထတောက် ုယ်စော်းလှယ်မ ော်းြည် မ မ အော်း ထရ ်းခ ယ်ထြ်းြည့်် 

မ ဆနဒနယ်က ု က ုယ်စော်းပြျုပြ ်း ဂုဏ် ်ူးဝ ထြြနှင့်် ပြည့််စံုထြော အမ ော်းကထလ်းစော်း  ကု်ြည့်် 

ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းပဖစ်ြည့််အထလ ောက် ြက်ဆ ုင်ရောမ ဆနဒနယ်၌ ထေြဖ ံွဲ့ပဖ ျု်းထရ်းစ မံက န််းမ ော်း ထရ်းဆ  ရောတ င် 

လည််းထကောင််း၊ အုြ်ခ ျုြ်ထရ်း၊ လူမှုစ ်းြ ော်းထရ်းကဏ္ဍတ ုို့နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ြူမ ော်း၏ ြထဘော ော်းဆနဒ 

ထဖောထ်ဆောငရ်ောတ ငလ်ည််းထကောင််း ြက်ဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုင် အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းကပဖစ်ထစ၊ အောဏောြ ုင် 

ြုဂ္ ျုလ်ကပဖစ်ထစ အထလ်း ော်းတ ုင်ြငအ်ြ်ထြော ြုဂ္ ျုလ်မ ော်းပဖစ်ြည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
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၈၅။ လွှတ်ထတောက်ထြော်လည််းထကောင််း၊ လွှတ်ထတော်၏ အခ င့််အောဏောအရထြေ်ာလည််းထကောင််း 

ပဖန်ို့ခ   ုတ်ထဝြည့်် အစ ရင်ခံစောမ ော်း၊ စောရ က်စောတမ််းမ ော်း၊ လွှတ်ထတော်မှတ်တမ််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ 

တရော်းစ  ဆ ုြ ုင်ခ င့််မရှ ထစရ။ 

၈၆။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ု အထကောငအ် ည်ထဖောထ်ဆောငရ် က်ရောတ င ် လွှတ်ထတော်ြည် 

နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ အမ န်ို့ထသကော်ပငောစော၊ အမ န်ို့၊ ညွှန်သကော်းခ က်နှင့်် လုြ် ံု်း 

လုြ်နည််းမ ော်းက ု  ုတ်ပြန်န ုင်ြည်။ 

၈၇။ တ ုင််းထေြကက ်း ြ ုို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်ထတောဆ် ုင်ရောဥြထေ (န ုင်ငထံတော် 

ထအ်းခ မ််းြောယောထရ်းနှင့်် ဖ ံွဲ့ပဖ ျု်းထရ်းထကောင်စ  ဥြထေအမတှ် ၁၄/၂၀၁၀) က ု ဤဥြထေပဖင့်် 

ရုြ်ြ မ််းလ ုက်ြည်။ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


